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KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

    1. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno 

Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ugdymo I-osios dalies mokinių mokymo nuotoliniu būdu organizavimą ir mokinių pažangos, 

pasiekimų vertinimą.     

 2. Tvarka parengta, vadovaujantis LR  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-

03-16 įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2020-03-17 

Nr. 35-2-235 įsakymu „Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu“.  

 3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:   

 3.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko 

betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir 

bendradarbiaujama informacinėmis komunikacinėmis technologinėmis (toliau – IKT) 

priemonėmis  virtualioje aplinkoje;    

 3.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema naudojant  virtualią mokymo(si) aplinką.  

 3.3. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo 

teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar 

susitarus individualiai.      

 3.4. Savikontrolės užduotys – užduotys virtualioje mokymo(si) aplinkoje 

pateikiamos pasitikrinimo užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro 

pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra aprašomos.

 3.5. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto 

darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus 

temą, skyrių, dalyko programos dalį.    

 3.6. Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai 

atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.

 3.7. Atsiskaitomųjų darbų grafikas – grafikas, kuriame mokytojai nurodo 

atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką. 

II. NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS 

4. Klasių vadovai mokiniams, tėvams (globėjams)  per TaMo elektroninio 

dienyno platformą iki 2020 m. kovo 25 d. teikia informaciją apie nuotolinio mokymo tvarką. 

Mokiniai, tėvai (globėjai) prisijungia prie TaMo dienyno pagal suteiktą prisijungimo kodą. 

 5. Klasių vadovai mokiniams ir tėvams (globėjams), kurie neturi internetinės 

prieigos, teikia informaciją telefonu.    

 6. Mokyklos TaMo dienyno administratorius konsultuoja  mokytojus ir mokinius 

technologijų naudojimo klausimais. 



III. NUOTOLINIO MOKYMOSI VYKDYMAS 

7. Nuotolinis mokymas vykdomas pagal priešmokyklinio, padinio, pagrindinio 

ugdymo I-osios dalies programas, vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis ir mokyklos 2019-2020 m. m. ugdymo planu. 

 8. Nuotolinis mokymas vykdomas grupinio ir/ar pavienio mokymosi forma. 

Pagrindinė mokymo(si) forma karantino metu yra nuotolinio mokymo(si) pamoka, kai 

mokiniai reguliariai 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami IKT 

nuosekliai mokosi mokomi mokytojų, bei individualiai konsultuojasi su mokytoju.

 9. Nuotolinio mokymo(si) pamokos vyksta pagal mokyklos direktoriaus 

patvirtinta 2019-2020 m. m,. II pusmečio pamokų tvarkaraštį.  

 10. Dėl nuotolinio mokymo(si) turinio (mokymo temos, mokomosios medžiagos, 

užduočių, metodų) susitariama mokomųjų dalykų mokytojų metodinėse grupėse. 

 11. Nuotolinis mokymas organizuojamas šiose virtualiose mokymo(si) 

aplinkose: EMA, skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė“, Zoom, Mesenger ir 

kitose esamose visoms mokykloms laisvai prieinamose skaitmeninėse ugdymo priemonėse; 

 12. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos (TAMO 

elektroninio dienyno) iš namų.     

 13. Mokytojai gali naudoti įvairias mokymosi aplinkas, jeigu klasės ar grupės visi 

mokiniai turi galimybę jungtis prie kitų informacijos platformų, mokytojas nuotolinį mokymą 

gali vykdyti naudodamas ir kitas galimybes (nuo virtualių klasių iki specialių platformų, kurios 

skirtos  susirašinėjimui ar informacijos aptarimui).    

 14. Naudojama turima mokymosi medžiaga: mokinių vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai, elektroninės pratybos.    

 15. Mokytojas pagal  pamokų tvarkaraštį elektroniniame TaMo dienyne įrašo 

bendrą pamokos temą, bendras namų darbų užduotis, atsiskaitymo bei vertinimo laiką ir būdus.

 16. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal 

prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia 

mokantys mokytojai. 

IV. VERTINIMAS 

17. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose 

aprašytus pasiekimus.     

 18. Vertinant mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, 

pasiekimus ir pažangą taikomas idiografinis,  formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis 

vertinimas.      

 19. Vertinant mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo I dalies 

programą, pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis 

vertinimas. Mokinių pasiekimai vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą, išskyrus dorinį 

ugdymą,  žmogaus saugą. Šie dalykai vertinami įskaita. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi Nuotolinio mokymosi tvarkos 

aprašo įgyvendinimą, koregavimo poreikį, mokymosi sąlygų ir turinio atitikimą mokinių 

poreikiams ir esant reikalui inicijuoja mokymosi organizavimo pakeitimus. 


